
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية 
 املتخذ يف االجتماع التاسع املعقود (1/9/1444الصادرة بقرار جملس شؤون اجلامعات رقم )

 م 1/8/2022هـ. املوافق 3/1/1444بتاريخ 

 وقواعدها التنفيذية يف جامعه امللك خالد
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 :املادة األوىل

 : السياق غري ذلك يقتض مل  مام كل منها، ما أاملعاين املبنية -أينما وردت يف هذه الالئحة  -تية والعبارات اآل ابأللفاظيقصد 
 ن وجد. إني يصيف مستوينيأو أربع مستواي ت أو أكثر ومستوى صيفي أو ، ن وجد إوفصل صيفي   أكثرو أفصالن دراسيان  العام الدراسي:

 أسلوب الدراسة املتبع يف كليات ومعاهد اجلامعة، سواء بنظام املستوايت الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.  النظام الدراسي:
يف نظام الفصول الدراسية   يف نظام الفصلني الدراسيني، وال تقل عن اثين عشر أسبوعا    أسبوعا    ا  ر مدة زمنية ال تقل عن مخسة عش الفصل الدراسي:  

 واالختبارات النهائية. واإلضافةتدخل ضمنها فرتات التسجيل واحلذف  الثالثة، وال
يع، وال يزيد على مثانية أسابيع، وال  قل من الفصل الدراسي، حبيث ال يقل عن أربعة أسابأأسلوب دراسي، تكون املدة الزمنية فيه  املستوى الدراسي:  

 يف العام.  مجايل األسابيع الدراسية عن أربعني أسبوعا  إيقل 
 يف العام.  مدة زمنية ال تقل عن أربعني أسبوعا  السنة الدراسية الكاملة: 

لنظام الفصول الدراسية الثالثة، وتضاعف    عن مثانية أسابيع لنظام الفصلني الدراسيني، وال تقل عن ستة أسابيعمدة زمنية ال تقل  :  الصيفيالفصل  
 . خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر دراسي 

 مدة زمنية ال تقل عن أربعة أسابيع لنظام املستوى الدراسي، وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر دراسي. املستوى الصيفي: 
واليت جيب على الطالب اجتيازها   ،شكل جمموع وحداهتا متطلبات التخرج تاليت  ، ةر  واحلح   ،واالختباريةجبارية،  جمموعة املقررات الدراسية اإلاخلطة الدراسية:  

 للحصول على الدرجة العلمية يف التخصص احملدد.  ؛بنجاح
ن  أللمحتوى، وختضع يف كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، وجيوز    ووصفا    ورمزا    املادة الدراسية يف خطة كل برانمج، وتشتمل رقما  املقرر الدراسي:  

 معها.  و متطلب متزامن  أن يكون هلا متطلب سابق أو أدرس مستقلة، تح 
الدرس السريري أو درس التمارين( اليت ال تقل مدهتا عن مخسني دقيقة، أو الدرس العملي الذي ال    األسبوعية )أو احملاضرة النظرية  الوحدة الدراسية:  

 ة الدراسية. طتقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس امليداين احملدد يف اخل
 . يم الذايت، وغريها من أمناط التعليم األخرى، التعليم املدمج، التعليم عن بعد، التعلطرائق التعليم املختلفة ومنها: التعليم احلضوريأمناط التعليم: 

 . الربانمج مصمم إلكمال الدراسة من الدبلوم إىل البكالوريوسبرانمج الرتقية االكادميية الدراسية )التجسري(: 
 
 

 األول: التعريفات الفصل 
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اليت يتحصل عليها الطالب خالل الدراسة يف مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية   املمنوحة لألعمالالدرجة  درجة األعمال الفصلية:  
 .، وتشمل االختبارات والبحوث واألنشطة التعليمية اليت تتصل ابملقرر الدراسي-إن وجدت-الكاملة 

لفصل الدراسي، أو السنة الدراسية االدراسي يف املستوى الدراسي، أو    اختبار يف املقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة يف هناية تدريس املقرراالختبار النهائي:  
 .ةلالكام

 الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر دراسي يف االختبار النهائي. درجة االختبار النهائي: 
 مقرر دراسي، وحتسب الدرجة االمجالية من مئة. ليها درجة االختبار النهائي لكل إ ضاف عمال الفصلية، وتح جمموع درجات األ: ةدرجة النهائي ال

يتضمن مج:  األكادمييالسجل   تفصيلي  الطالب،    يعبيان  درسها  اليت  الدراسية  ويشمل:  و املقررات  عليها،  اليت حصل  )التقديرات  الفصلي املعدلني 
 والرتاكمي(.

 جامعة أخرى، أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها دون حتويله. الطالب الذي يقوم بدراسة بعض املقررات الدراسية يف : رالطالب الزائ
 وصف للنسبة املئوية، أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية، اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر دراسي. التقدير: 

املوعد احملدد، ويرمز له يف السجل األكادميي ابلرمز)ل( أو  تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف  تقدير غري مكتمل:  
(IC .) 

 (. IPدراسته، ويرمز له ابلرمز )م( أو ) الستكمالتقدير يحرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي تقدير مستمر: 
رة جلميع املقررات الدراسية اليت درسها يف أي فصل حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقر املعدل الفصلي:  

أو سنة دراسية كاملة، وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي حصل عليه يف كل مقرر دراسي درسه  أو مستوى دراسي،    دراسي، 
 .الطالب

منذ  املعدل الرتاكمي:   النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات الدراسية، اليت درسها  ابجلامعة على جمموع   التحاقهحاصل قسمة جمموع 
 الوحدات املقررة لتلك املقررات الدراسية.

 وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة. التقدير العام: 
و سنة دراسية كاملة حمددة من  أات الدراسية، اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف مستوى دراسي، أو فصل دراسي، جمموعة الوحدالعبء الدراسي: 

 جملس اجلامعة. 
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   :املادة الثانية

لة كادميية للمرحيمية واإلجراءات األحيقق رفع كفاءة وجودة العملية التعللية وإجراءات الدراسة واالختبارات يف اجلامعة، مبا  آهتدف هذه الالئحة إىل تنظيم  
 اليت تلي مرحلة الثانوية العامة.

 
 

 : املادة الثالثة
هـ،   4/6/1414واتريخ   (8امللكي رقم )م/حكام هذه الالئحة على اجلامعات اليت تطبق نظام جملس التعليم العايل واجلامعات الصادر ابملرسوم أتسري 

 .ـه1441/ 2/3واتريخ  (27واجلامعات اليت تطبق نظام اجلامعات الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
 

   :املادة الرابعة
 تتقيد اجلامعة عند إقرار براجمها ابآليت حسب الرتتيب:. 1
هـ، وما يطرأ عليه من  27/1/1442( واتريخ  75التعليمية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )التصنيف السعودي املوحد للمستوايت والتخصصات    -أ

 تعديالت أو حتديثات.
التعليم والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد  هيئة تقومي    ةلس إدار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار جم  اإلطار  -ب

 هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات.16/6/1441 بتاريخ
 الطالب يف الدراسة وفقا  للنظام الدراسي واخلطة الدراسية املقرة من جملس اجلامعة.  يتدرج. 2
 

  :القاعدة التنفيذية
الدراسية مصنف   .1 للمرحلة  الدراسي  الربانمج  أن يكون مسمى  التخصصات  جيب  دليل  الواردة  ا ضمن  املوحد يف  السعودي  التصنيف 

 للمستوايت والتخصصات التعليمية. 
وفق دليل التصنيف السعودي   (رمز الربانمج/ التخصص، ورمز املستوى)جيب عند استحداث أو تطوير الربامج الدراسية أن يكون   .2

 املوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية. 
 

 الفصل الثاين: أهداف وسراين الالئحة

 الفصل الثالث: أنظمة الدراسة 
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 العام واجملال الدقيق مع دليل التصنيف السعودي املوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية. جيب أن تتوافق الربامج الدراسية يف اجملال   .3
 جيب أن يشتمل الربانمج الدراسي يف اجلامعة على أهم املقررات واليت تندرج حتت هذا التخصص. .4
 عكس رمز التخصص ورمز املستوى للربانمج الدراسي يف وثيقة التخرج للطالب اجلامعي. يح جيب أن  .5
 يلتزم الربانمج الدراسي يف املرحلة الدراسية مبستوايت املؤهالت الرئيسة املوجودة يف اإلطار الوطين للمؤهالت. ب أن جي .6
 االلتزام عند إعداد الربانمج بنماذج هيئة تقومي التعليم والتدريب يف إعداد توصيف الربانمج واملقررات الدراسية والتدريب امليداين. جيب  .7
؛ لنيل الدرجة  الربانمج  .8 األكادميي: برانمج متكامل من املقررات، اليت تحِعدُّ الطالب خالل مدة حمددة من السنوات إعداد ا معرفيًّا ومهارايًّ

دَّد.  العلمية اجلامعية يف ختصُّص حمح
 متطلبات اجلامعة: مقررات إجبارية حمددة بعدد من الوحدات الدراسية يدرسها مجيع طلبة اجلامعة. .9

 الكلية: مقررات إجبارية حمددة بعدد من الوحدات الدراسية يدرسها مجيع طلبة الكلية.   متطلبات .10
 متطلبات الربانمج: مقررات إجبارية حمددة بعدد من الوحدات الدراسية املعتمدة يدرسها مجيع طلبة الربانمج.  .11
قِ قح عدد ا   .12 مطلواب  من الوحدات الدراسية املعتمدة واملخصصة للمقررات  املقررات االختيارية: جمموعة من املقررات خيتار منها الطالب ما حيح

 االختيارية للربانمج الدراسي. 
 املقررات احلرة: مقررات يستطيع الطالب تسجيلها من أي كلية اخري من كليات اجلامعة. .13
املقرر .14 املقرر، ويتكون من )رمز  إليه  ينتسب  الذي  للقسم  ترمز  العربية  ( أح4-2: هو عبارة عن حروف ذات داللة،  رف )ابللغتني 

 واإلجنليزية(.
 أرقام: خانة اآلحاد، خانة العشرات، خانة املئات، خانة اآلالف وفق ما أييت:  4: ويتكون من رقم املقرر .15

 خانة اآلالف: ترمز إىل السنة اليت يحقدَّم فيها املقرر.   •
 خانة املئات: ترمز اىل عدد ساعات املقرر املعتمدة. •
 اىل جمال املقرر.خانة العشرات: ترمز  •
 خانة اآلحاد: ترمز اىل تسلسل املقرر يف اجملال.  •

مبا يف ذلك نظام التسجيل    ذة يف اجلامعةوابألنظمة واللوائح النافجيب على كل طالب أن يكون على دراية بنظام الدراسة يف كليته،   .16
 كادميي يف كليته مىت دعت احلاجة لذلك. واالنقطاع واإلنذارات األكادميية، ومتطلبات التخرج، وعليه استشارة مرشده األ

 توزيع الطالب والطالبات على املرشدين األكادمييني يف كل قسم ملساعدهتم على:  جيب على القسم .17
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 . فهم األنظمة واللوائحأ. 
 .شرح اخلطة الدراسية املشتملة على متطلبات التخرجب. 
 .متابعة مسريهتم وتقدمهم الدراسيج. 
 .اجلداول الدراسية هلممتابعة تسجيل د. 
 .تقدمي االستشارات الالزمة هلم عند تقدميهم لطلب التأجيل أو االعتذارهـ. 
 .مناقشة القرارات األكادميية والتأديبية إن وجدتو. 
 إشعارهم عند تعثرهم أو حصوهلم على إنذارات أكادميية، وإرشادهم مبا حيسن من مستواهم. ز. 

 : للتايلالدراسة وفقا   يتدرج الطالب يف .18
 .بنجاح ضمن خطة الدراسة املعتمدة يكون تدرج الطالب دراسيا  حسب املقررات اليت اجتازهاأ. 

 .الدراسية املعتمدة؛ ويكون مرشحا  للتخرج إذا استوىف متطلبات التخرج يواصل الطالب حتصيله العلمي حسب اخلطةب. 
 الدراسة املعتمد يف اجلامعة. اخلطط الدراسية النموذجية مبا يتوافق ونظام  تصمم .19
 تنتظم الدراسة يف الكليات والربامج اليت تشتمل خطتها الدراسية على مقررات تحقدَّم وفق النظام السنوي على أساس السنة الدراسية. .20
 جود أي تغيري. رفع نسخة حمدثة من توصيف املقرر خمتومة ومعتمدة على النظام األكادميي وتلتزم الكلية بتحديثها عند و على الكلية  .21
وفق ما تقرره اللجنة الدائمة للخطط واملناهج من جواز التعديل  أو  ال جيوز إجراء أي تعديل على اخلطة الدراسية إال مبوافقة جملس اجلامعة .22

 .على اخلطط الدراسية يف بنود حمددة ال ميس جبوهر اخلطة الدراسية
 الدراسية والتعديالت عليها بعد اعتمادها من قبل جملس اجلامعة. تقوم عمادة القبول والتسجيل بعكس اخلطط  .23
ثناء الفصل أتسجيل املقررات    ليتسىن للطالباجلداول الدراسية  عرب طرح    للطالب  التسجيل املبكرإباتحة  تقوم عمادة القبول والتسجيل   .24

 الذي يسبق الفصل املراد التسجيل فيه. 
يقضيها الطالب يف إحدى جهات سوق العمل املرتبطة بتخصصه وفق دليل شامل جلميع ما اليت  زمنية  الفرتة  ال  لتدريب امليداينيقصد اب .25

املعتمدة من جملس   الربانمج  للتدريب، وفق خطة  املعتمدة  االتصال والوحدات  دَّدح ساعات  الكلية، وحتح يرتبط ابلتدريب محق ر ٍّ من جملس 
 اجلامعة.

   :املادة اخلامسة
 :سي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقا  للنظام الدراسي واخلطة الدراسية، اليت يحقرها جملس اجلامعة، على النحو التايليحقس م العام الدرا
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 فصلني دراسيني أو أكثر، وجيوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن حتتسب مدت ه نصف مد ة الفصل الدراسي.  .1
يقل   وال  أقصى،أربعة مستوايت دراسية أو أكثر، حبيث ال يقل املستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍّ أدىن، وال يزيد على مثانية أسابيع كحدٍّ   .2

مدت ه تسب  حتح وجيوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويني صيفيني إن وجد، على أن    إمجايل األسابيع الدراسية عن أربعني أسبوعا  خالل العام،
 نصف مدة املستوى الدراسي.

 :القاعدة التنفيذية
 ثالثة فصول دراسية وفصل صيفي إن وجد.  إىل العام الدراسييقسم . 1
عن اثين عشر أسبوع تدرس على مداها املقررات الدراسية وال تدخل من ضمنها فرتات التسجيل واالختبارات الفصل الدراسي مدة  تقل . جيب أال  2

 النهائية.
 . تسب الفصل الصيفي ضمن الفصول الدراسية الثالثة يف العام الدراسي اجلامعيحيح ال . 2
 يف نظام الفصول الدراسية الثالثة عن ستة أسابيع.  تهتقل مد الجيب أو للطالب  اختيارييكون الفصل الصيفي . 3

   :املادة السادسة
 واملعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا  للقواعد واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة. ن تكون الدراسة يف بعض الكليات أجيوز 

 :القاعدة التنفيذية
 تقدم املقررات يف النظام السنوي طيلة عام دراسي كامل. . 1
 نهي متطلبات االنتقال حسب اخلطة الدراسية. ال ينتقل الطالب من سنة إىل أخرى حىت يح . 2

   :املادة السابعة
بعض أمناط   مع مراعاة ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات، جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس الكليات أو املعاهد، األخذ أبحد أو

 التعليم يف الربامج، اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها ذلك.

 :القاعدة التنفيذية
 :اآلتيةأمناط التعلم  -إضافة إىل التعليم احلضوري -تنتهج جامعة امللك خالد  .1
 منط التعلم اإللكرتوين الكامل )عن بعد(.  -أ

 منط التعلم اإللكرتوين املدمج )اجلزئي(  -ب
 منط التعلم الذايت. -ج
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 ذلك.    املقرر معطبيعة  تسقعند اختيار أي منط من أمناط التعلم اإللكرتوين، جيب أن ت .2
م جودة  يراعى يف تصميم املقررات اإللكرتونية معايري جودة تصميم املقررات املعتمدة يف اجلامعة وحيق لعمادة التعلم اإللكرتوين متابعة وتقيي .3

 تصميم وتدريس املقرر اإللكرتوين. 
 ا تعتمده جامعة امللك خالد.اختيار املنصات املعتمدة من املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين، أو م ىيف منط التعلم الذايت يراع .4
التعل .5 عمادة  مع  ابلتعاون  هلم  املساندة  والربامج  األجهزة  بتوفري  املكفوفني  اخلاصة السيما  االحتياجات  ذوو  الطلبة  االعتبار  بعني  م يؤخذ 

 اإللكرتوين.
 . القسم والكليةجملسي اخلطة الدراسية، وبتوصية من حيدد منط التعليم لكل مقرر بناء على قرار جملس اجلامعة عند إقرار  .6
 لقواعد التنظيمية للتعلم اإللكرتوين جبامعة امللك خالد. على األقسام والكليات عند انتهاجها منط معني من أمناط التعلم االلكرتوين االلتزام اب .7
لكرتوين من خالل منصات التعلم  إللطالب بدراسة مقرر    السماح  كأحد أمناط املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة   نمط التعلم الذايتب  قصدي .8

 املفتوح املعتمدة من املركز الوطين للتعلم اإللكرتوين.
نسبة حمددة من احلضور املباشر داخل القاعات   استبدالكأحد أمناط املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة التعلم اإللكرتوين اجلزئي   يقصد بنمط .9

 .الدراسية مبحاضرات وأنشطة إلكرتونية على موقع املقرر وابستخدام أنظمة وأدوات وبيئة التعلم اإللكرتوين
لقاعات الدراسية احلضور املباشر كامال  داخل ا استبدالأحد أمناط املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة ك  التعلم اإللكرتوين الكامليقصد بنمط  .10

 مبحاضرات وأنشطة إلكرتونية على موقع املقرر ابستخدام أنظمة وأدوات وبيئة التعلم اإللكرتوين. 

   :املادة الثامنة
من جمموع املقررات الدراسية تحقدم أبحد أو بعض أمناط التعليم املختلفة عن   %10ا عن هحتتوي اخلطة الدراسية على مقررات دراسية، ال تقل يف جمموع

 .لذلك املنظمة منط التعليم احلضوري، وحيدد جملس اجلامعة الضوابط

 :القاعدة التنفيذية
ال  أتوصية جملس القسم على    يقر جملس اجلامعة أمناط التعليم املختلفة عن منط التعليم احلضوري عند اعتماد اخلطة الدراسية، وذلك بناء على .1

 ال يدخل فيها مقررات اإلعداد العام.   ٪  5يقل ما يقدم من املقررات بنمط التعلم اإللكرتوين الكامل عن 
 العام. % من املقررات بنمط التعلم االلكرتوين املدمج و/ او التعليم الذايت ال يدخل منها مواد اإلعداد  5على القسم العلمي تبين ما ال يقل عن   .2
 اجلامعة منط التعلم االلكرتوين الكامل ملقررات اإلعداد العام.  طبقت .3

 
 



  

                      

 39 ـ  9 الصفحة

 لربامج األكادميية اليت حتتوي خطتها على تدريب تعاوين أو تدريب عملي استخدام منط التعليم املدمج. يف اجيوز  .4
املغلقة واليت هبا أعداد طالب أو طالبات مسجلني أقل من حيق للجامعة تطبيق منط التعلم اإللكرتوين الكامل للخطط ذات اإلصدار القدمي أو   .5

 طالبا  يف الشعبة، ويكون التسجيل مشرتكا بني الطالب والطالبات.  15
 لكرتونية كاملة.إتكون مجيع تقييمات املقرر الذي يدرس بنمط التعليم اإللكرتوين الكامل  .6
األزمات والطوارئ استخدام نظام التعليم عن بعد وذلك بعد وضع خطة هلذا النظام  حيق للربامج األكادميية جبميع كليات اجلامعة يف حالة   .7

 تعتمد من اجملالس ذات الصالحية يف حينه. 
 والطالب مبا ورد يف القواعد التنظيمية للتعلم اإللكرتوين جبامعة امللك خالد. ومن يف حكمه يلتزم عضو هيئة تدريس .8

  :املادة التاسعة  
 إقرار ما يلي: -بناء  على اقرتاح جمالس الكليات -عة جيوز جمللس اجلام .1

 برامج الرتقية األكادميية الدراسية )التجسري( يف بعض التخصصات، وفقا  للضوابط اليت يقرها جملس شؤون اجلامعات. .أ
 برامج بيني ة. .ب

قبول الطالب احلاصل على درجة البكالوريوس يف ختصص ما؛ لدراسة    -بناء على اقرتاح جمالس الكليات أو املعاهد  -جيوز جمللس اجلامعة   .2
 درجة البكالوريوس يف ختصص آخر. 

 :القاعدة التنفيذية
 ختضع الربامج البينية للضوابط اآلتية:  . 1

من األقسام املسامهة يف    ترشيح أعضائهاجلنة مشرتكة يتم    الكليات بعد تشكيلاألقسام و من خالل جمالس    تستحدث الربامج البينيةأ.  
العلمية عن أستاذ مشارك،   متقل درجته  الذين المبا ال يزيد عن عضوين من كل قسم من ذوي اخلربة  تحداث الربانمج البيين املقرتح،  اس

 تطويره.  وتكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الربانمج و 
  درجة ال ال تقل جامعة امللك خالد، تقوم كل جهة برتشيح عضوين على األقل إحدامهاأو جهتني إذا كان الربانمج البيين بني جامعتني ب. 

 وتشكل جلنة لذلك.  أستاذ مشارك كل منهما عنالعلمية ا 
يتوافق مع دليل التصنيف السعودي أن  و   امجاملشرتكة الستحداث الرب جيب أن يتبع الربانمج البيين قسما  أكادمييا  حيدد من قبل اللجنة  ج.  

هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت  1442/  1/  27( واتريخ  75الوزراء رقم ) ساملوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية الصادر بقرار جمل
جملس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اجتماعه األول  أو حتديثات واإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية الصادر بقرار 
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القسم   من قبلهـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات، ويعتمد الربانمج بصورته النهائية  16/6/1441للدورة الثانية املنعقد بتاريخ  
 ا.موالكلية التابع هل

 مع الكليات واألقسام املعنية بشكل دوري. امجمن قبل اللجنة املشرتكة الستحداث الرب يتم اإلشراف على الربامج البينية ومتابعة تطورها د. 
%من ساعات كل برانمج من الربامج/التخصصات املسامهة  20التشابه بني مقررات الربانمج البيين وأي برانمج قائم عن جيب أال يزيد هـ. 

تقدمي عن  يف  يزيد  وأال  فقط،  أكادمييني  قسمني  بني  مشرتكا   البيين  الربانمج  إذا كان  البيين  الربانمج  ساعات   40  جممل  %من 
 الربامج/التخصصات املسامهة يف تقدمي الربانمج البيين يف حال كونه يقدم ثالثة برامج فأكثر، وذلك بعد استثناء ساعات متطلبات اجلامعة

 م أو بكالوريوس.يف حال كان الربانمج دبلو 
تتطابق خمرجات التعلم للربانمج البيين مع خمرجات التعلم لربامج األقسام املسامهة يف تقدميه، وقد يسمح بنسبة تطابق ال تزيد   أالَّ جيب  و.  
 %عند وجود ضرورة تستلزم ذلك.30عن 

قق التكامل بني فروع املعرفة املسامهة يف بناء الفكر  حي مباأن يتضمن الربانمج البيين طرق تدريس تعكس بوضوح التخصص البيين، ز. جيب 
 .البيين للطالب

 أن تعكس أدوات التقييم املهارات البينية املراد تزويد الطالب هبا.ط. جيب 
ين وممارسة  أن يراعى يف أعضاء هيئة التدريس مدرسي املقررات يف هذه الربامج أن يكونوا ممن هلم خربة يف التدريس يف الربانمج البيي. جيب 

 املهارات املطلوبة يف ذلك. 
للضوابط   دراسة درجة البكالوريوس يف ختصص آخرعند رغبته يف الطالب احلاصل على درجة البكالوريوس يف ختصص ما؛ خيضع قبول . 2

 اآلتية:  
 %. 40جيب أال تزيد نسبة املعادلة يف اخلطة الدراسية عن أ. 

 ا.البكالوريوس عن جيدجد  أال يقل التقدير يف شهادة ب. 
 الكليات من اختبارات ومقابالت. األقسام و ما تطلبه ج. أن جيتاز الطالب 

 ختضع مجيع الطلبات للمفاضلة وفق املقاعد املطروحة. د. 
 
 

   :املادة العاشرة
درجة الدبلوم يف التخصص الذي    -الذي أهنى عددا  من الساعات الدراسية ومل يحكمل متطلبات درجة البكالوريوس  -جيوز جمللس اجلامعة منح الطالب  

قرها جملس اجلامعة، ومبا ال يتعارض مع التصنيف السعودي املوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية الصادر بقرار جملس  للضوابط اليت يح   درس فيه، وفقا  
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هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات، واإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية الصادر   27/1/1442واتريخ  (  75الوزراء رقم )
 ات. هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديث1441/  6/  16بقرار جملس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ  

 
 :القاعدة التنفيذية

خروج   .1 نقاط  عمل  الطالبيتم  يتم  منح  عليها  دليل    بناء   وفق  التخصص  يف  املقررات  وأهم  اجلامعة  متطلبات  أهنى  الذي 
 أقل من املؤهل الذي مت قبوله عليه. مؤهل دبلوملمستوايت والتخصصات التعليمية السعودي املوحد ل التصنيف

حيق جمللس الكلية اليت يدرس فيها الطالب وبعد توصيه املرشد األكادميي، حتويل الطالب إىل نقطة اخلروج واستكمال متطلبات   .2
 تعثر الطالب أو عدم قدرته على استكمال متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس.  حتققالتخرج ومنحه درجة الدبلوم عند 

حال اجتيازه لبعض مقررات متطلبات اجلامعة مثل مقررات اللغة االجنليزية، واملهارات    ميكن للطالب أن مينح شهادة تدريبية يف .3
  .م متطلبات درجة الدبلوم.اعند ثبات تعثر الطالب وعدم قدرته على امتالرقمية، واملهارات احلياتية واجلامعية 

قدمني بطلب إعادة قيد وفق املدة النظامية إىل نقطة حيق جمللس اجلامعة عند إغالق اخلطة الدراسية أو الربانمج أن يتم حتويل املت .4
 اخلروج.

 
 
 

   :املادة احلادية عشرة
التنمية الوطنية، وما تصدر  ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات، ومتطلبات  اجلهات املختصة من تقارير الستشراف العرض   همع مراعاة 

دد جملس اجلامعة  ب لسوق العمل،  لوالط شروط وضوابط القبول وعدد الطالب الذين   -بناء  على اقرتاح جمالس الكليات، أو ما ميثلها يف اجلامعة-حيح
 م الدراسي. ا ميكن قبوهلم يف الع

 القاعدة التنفيذية:
 املستجد يف اجلامعة اآليت:  طالباليشرتط لقبول    الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية)احلادية عشرة( من  دون اإلخالل مبا تضمنته املادة  .  1
 أن يكون حاصال  على الشهادة الثانوية أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.  -أ

 أن يكون سعودي اجلنسية، أو من أم سعودية، أو ممن تستثنيهم اللوائح الداخلية للجامعة أو املصلحة الوطنية.   -ب

 الفصل الرابع: القبول 
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 مجيع االختبارات اليت تطلبها اجلامعة أو الكلية.  اجتياز -ج
 حال احلاجة. والتعليمات النافذة واللوائحاألنظمة الشهادات واألوراق الثبوتية من اجلهات املختصة اليت حتددها  إحضار صور مصدقة من -د
ين حتددمها، أن يتقدم الطالب الذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة ابملستندات اليت حتددها عمادة القبول والتسجيل يف اجلامعة يف املوعد واملكان اللذ  -هـ

 وابلشروط اليت تعلن يف حينه. 
( 3قد مضى على فصله مدة )  ما مل يكنأكادمييا  أو أتديبيا   لك خالد أو أي جامعة أخرى فصال  مفصوال  من جامعة امل املتقدم الطالب أال يكون  -و

   .سنوات قبل تقدمه للقبول يف اجلامعة 
يف حال اكتشاف خالف ذلك تغيري قبوله إىل ختصص يتوافق مع  لعمادة القبول والتسجيل أن يكون الطالب الئقا  طبيا  للتخصص املقبول فيه، و  -ز

 وضعه الصحي يف حينه أو إلغاء قبوله. 
 تطبيق اجلوال أكادمييا(.  ربيصدر لكل طالب ابجلامعة بطاقة جامعية إلكرتونية، مزودة بصورة إلثبات شخصيته عرب النظام األكادميي )ع. 2
 رجيي سنة القبول نفسها.  خل وبرامج اجلامعة كليات  يف تكون األولوية يف القبول. 3
 يلغى طلب القبول للطالب الذين مت ترشيحه للقبول، ومل يوافق على الرتشيح يف املوعد احملدد.  . 4
ولية ال يعفيه من املسؤ و ،  اللوائح املنظمة للدراسة ابجلامعة املقررة يف األنظمة و   على الطالب االطالع على حقوقه وواجباته األكادميية وغري األكادميية .  5

 .اجلهل هبذه األنظمة واللوائحادعاء 
 . قبول طلبة املنح الداخلية واخلارجية غري السعوديني للقواعد املنظمة لذلك. خيضع 6
السنة ؛ إلعادة تقييم قبوهلم بعد إهنائهم  عند إقرار اخلطط هلذه الكليات  خيضع الطلبة بعد قبوهلم يف بعض الكليات، اليت حيددها جملس اجلامعة.  7

 األوىل، حيث تشرتط كل كلية معدال  تنافسيا  معينا ، وجيب إبالغ الطالب بذلك.
 

   :املادة الثانية عشرة
 ( من هذه الالئحة، جيوز قبول الطالب احلاصل على:)العاشرة( و )التاسعةمع مراعاة ما ورد يف املادتني 

 ومعادلة املقررات الدراسية اليت درسها.   البكالوريوسأو ما يعادهلا( إلكمال الدراسة للحصول على درجة الدبلوم )درجة  .1
   ما يعادهلا( يف ختصص معني للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص آخر ومعادلة املقررات الدراسية اليت درسها.  )أودرجة البكالوريوس  .2

حة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك، مبا يف ذلك إمكانية احتساب املقررات الدراسية اليت مت معادلتها ضمن هلذه الالئ  القاعدة التنفيذيةوحتدد  
 . األكادميياملعدل الرتاكمي للطالب يف سجله 
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 القاعدة التنفيذية:
إلكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة املقررات الدراسية جيوز قبول الطالب احلاصل على درجة الدبلوم )أو ما يعادهلا(  . 1

 :  اآلتية للضوابطاليت درسها وفقا  
 عن جيد.أو ما يعادهلا  ال يقل معدل الطالب الرتاكمي مبرحلة الدبلوم أ -أ

 املقررات الدراسية اليت درسها الطالب ومت اجتيازها. تم معادلة تأن  -ب
 ٪ من خطة الطالب يف اجلامعة.40ال تزيد املعادلة واإلعفاء عن أ -ج
 يتم احتساب املقررات الدراسية اليت مت معادلتها ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي. . 2
للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص آخر ومعادلة املقررات )أو ما يعادهلا(  جيوز قبول الطالب احلاصل على درجة البكالوريوس  .  3

 اآلتية: للضوابطالدراسية اليت درسها وفقا  
ا يف التصنيف السعودي املوحد للمستوايت والتخصصات التعليمية الصادر بقرار جملس  أن يكون التخصص يف البكالوريوس اجلديد مدرج    -أ

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات.27/01/1442( واتريخ 75)الوزراء رقم 
 عن جيد. اليت ال يقل تقديره فيها البكالوريوس يف مرحلة املقررات الدراسية اليت درسها الطالب تقتصر املعادلة على  -ب
 ٪ من خطة الطالب يف اجلامعة.40ال تزيد املعادلة واإلعفاء عن أ -ج
 ت يف أي سجل أكادميي مضى علية أكثر من مخس سنوات.ال ينظر عند املعادال .3
 خيضع القبول للطاقة االستيعابية للربانمج، واملفاضلة بني املتقدمني، واالختبارات ان وجدت.   .4
 

 
 

   :املادة الثالثة عشرة
التسجيل، واحلذف، واإلضافة للمقررات الدراسية ضمن اخلطة الدراسية املقرة، مبا يضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لإلجراءات   األكادميية مبا فيها 

 يضمن تسجيل الطالب احلد األدىن من العبء الدراسي. 
 

 :القاعدة التنفيذية
 . (levelsاملستوايت )( يف إعداد اجلداول الدراسية عوضا  عن نظام Credit Hour Systemيتم اعتماد نظام الساعات ) .1

 

 الفصل اخلامس: اإلجراءات األكادميية 
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 عطاء الطالب حرية اختيار املواد واألساتذة اليت يرغب يف دراستها إلجناز الساعات الدراسية املطلوبة للتخرج. إعلى مبدأ اخلطة الدراسية قوم ت .2
 يلزم الطالب أبخذ العبء التدريسي اخلاص فيه كل فصل بشكل كامل. .3
 أن يضع خطة دراسية له للتخرج يف الوقت احملدد او قبله وفق وضع الطالب األكادميي. مبساعدة املرشد األكادميي ميكن للطالب  .4
 :للضوابط اآلتية ا ال يتم طرح مجيع مقررات اخلطة كل فصل دراسي ويكون الطرح وفق   .5

 وذلك لفتح اخلطط للطالب املتعثرين. ات السابقةمقررات املتطلب  مجيع يتم طرح .أ
 يتم طرح املقررات اليت عليها طلب عال من الطالب يف حدود إمكانية القسم املختص. .ب
رة يتم التناوب يف طرح بقية املقررات يف الفصول الدراسية وفق إمكانية القسم مع ضمان طرح املقرر املوجود يف اخلطة يف السنة الدراسية م .ج

 على األقل. واحدة
   طرح مجيع املقررات اليت هبا طلبة متوقع خترجهم. . د
 يتم طرح مجيع متطلبات اجلامعة والكلية. . ه

 يلتزم الطلبة ابحلضور يف الشعب احملددة يف جداوهلم، ويتحمل الطالب تبعات احلضور يف غري الشعب احملددة يف جدوله.  .6
 يف الفصل الدراسي. وحدة دراسية 15يكون احلد األدىن للعبء الدراسي يف تسجيل املقررات  .7
مبكرا قبل بدء الفصل التايل، ويتم التسجيل للطالب من وفق نظام الساعات املعتمدة؛ وعلى الطالب تسجيل املقررات    اجلامعةيكون التسجيل يف   .8

وتنتهي عمليات    اليت تتضمنها خطة برانجمه الدراسي املعتمد ووفقا  لتسلسل اخلطة اليت تفرضه الكلية املعنية للحصول على الدرجة العلمية املطلوبة.
 ر يف األسبوع السابع من كل فصل دراسي. التسجيل املبك

 يرتبط العبء الدراسي للطالب مبعدله الرتاكمي حسب التفصيل اآليت:   .9
 (. 2وحدة دراسية على األكثر ملن معدله الرتاكمي أقل من ) 15 -أ

 (2.75 – 2وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ) 18اىل  16 ما بني-ب
 (5- 2.76دراسية ملن معدله الرتاكمي بني )وحدة  20 اىل 18ما بني  -ج

 عرب مسجل الكلية بعد موافقة رئيس القسم.   -ساعة مىت كان ذلك ممكن ا  24طالب اخلريج أن يسجل حىت . لل10
قررات ذلك عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي وفق وضعه األكادميي بسبب التعارض، أو عدم إهناء املتطلب السابق أو إلهنائه مجيع م.  11

 املستوى؛ يكتفى ابلوحدات الدراسية اليت توافرت له حىت لو كان عددها دون احلد األدىن. 
وفق الضوابط  وسعة الشعب  .يكون القسم األكادميي هو املسؤول عن طرح املقررات خلططه الدراسية، وأوقاهتا، واايمها، وقاعاهتا، وامناط تعلمها،12

املربرات هلذا التغيري واحلل املقرتح من قبل   بعد عرضتعديل فيها بعد عرضها على الطالب اال مبوافقه من الوكيل املختص املقرة يف اجلامعة، وال جيوز ال
 .وتقوم عمادة القبول والتسجيل ابلتعديل بعد ذلك ،القسم

 سبق له أخذ املتطلب والرسوب فيه.ال يف حال موافقة القسم الطارح للمقرر أو إذا إال ميكن التسجيل للطالب بتجاوز املتطلب . 13
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 يتحمل الطالب مع مرشده األكادميي مسؤولية العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه وحتصيله األكادميي يف اجلامعة آخذا  بعني.  14
 يف الفصل الدراسي الواحد. سجيلها بتواألعلى للساعات املسموح  احلد األدىناالعتبار 

من نظام املستوايت، يكون املستوى الدراسي للطالب هو الدال على املرحلة الدراسية، وفقا  للخطط   اعتماد الساعات املعتمدة بدال    بناء  على.  15
 .الدراسية املعتمدة

حسب عدد الساعات املعتمدة اليت أهناها الطالب بنجاح   ( 5،  4،3،  2،  1يصنف الطلبة املسجلون يف برانمج البكالوريوس مبستوى السنوات )   .16
 حسب اجلدول التايل:

 . ول فصل التحق فيه ابجلامعة أا يف لي  آون التسجيل للطالب املستجد يك. 17

 عدد الساعات اجملتازة  السنة 
 0 - 45 السنة األوىل
 90 - 46 السنة الثانية 
 135 - 91 السنة الثالثة 

 180- 136 السنة الرابعة

 225- 181 السنة اخلامسة
 فاكثر226 السنة السادسة

 
  :املادة الرابعة عشرة

رم من دخول االختبار النهائي إذا قل ت   -حضوراي  أو افرتاضيا  -يلتزم الطالب حبضور الوحدة الدراسية   وفقا  ألمناط التعليم احملددة يف اخلطة الدراسية، وحيح
يف املقرر الدراسي، ويحرصد له  نسبة حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة، ويحعد الطالب الذي ححرم من دخول االختبار بسب الغياب راسبا   

 . (DNأو )  )ح(تقدير حمروم 

 :التنفيذية القاعدة
%( من جمموع ساعات اتصال املقرر وفق ا للخطة  25حيرم الطالب من دخول االختبار النهائي يف املقرر الدراسي الذي تزيد نسبة غيابه فيه عن )

 الدراسية.
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   :املادة اخلامسة عشرة

أو املعهد أو من يفوضه رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذرا  يقبله جملس الكلية أو  الكليةجيوز جمللس 
احملاضرات والدروس العملية أو التدريب من جمموع ساعات االتصال للمقرر  املعهد أو من يفوضه، وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلد األدىن من حضور  

 راسي سواء حضوراي  أو افرتاضيا  أو حبسب أمناط التعليم األخرى احملددة يف اخلطة الدراسية. الد

 :القاعدة التنفيذية
 احملاضرة كحد أقصى.تنفيذ أايم من اتريخ  سبعة  خالل ذلك  رصديسند رصد الغياب والغياب بعذر آليا ألستاذ املقرر؛ وجيب عليه  .1
الذي يسبق   يف رصد الغياب آليا  من أول يوم يف الفصل الدراسي، ويستمر يف الرصد إىل هناية األسبوعمن يف حكمه و يبدأ عضو هيئة التدريس  .2

 . من الفصل الدراسي حسب التقومي األكادميي  االختبارات
ضور، ويتحمل الطالب تبعات احلضور يف غري الشعبة  عدم متكني من مل يرد امسه يف القوائم من احلمن يف حكمه  و جيب على عضو هيئة التدريس   .3

 احملددة يف جدوله. 
 إىل رئيس القسم خالل سبعة أايم من اتريخ احملاضرة.  بهيف حال وجود عذر مينع الطالب من حضور احملاضرة النظرية أو العملية؛ فعليه أن يرفع  .4
على من يراه من جلان إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم التوجيه ألستاذ املقرر    يكون رئيس القسم مسؤوال  عن قبول أو رفض األعذار، وله االعتماد .5

 لتحويل الغياب إىل غياب بعذر يف حال قبول عذره.  
 .على الطالب متابعة نسبة غيابه يف املواد املسجلة له أسبوعيا  .6
% سيكون الطالب 25% وعند وصوله أكثر من  15% وإنذار  اثنٍّ إذا بلغت النسبة  10إنذار أول عند بلوغ نسبة الغياب    يوج ه للطالب  .7

 حمروما .  
 % جلميع ختصصات اجلامعة.25تقوم عمادة القبول والتسجيل بتثبيت احلرمان بشكل آيل على الطلبة الذين جتاوزت نسبة غياهبم يف احملاضرات   .8
يف حالة اقتناع  جيوز( %50نسبة )نسبة غياب الطالب يف احملاضرات والدروس العملية وامليدانية احملددة للمقرر فيها  تجاوز ت ال يف األحوال اليت .9

الكلية، ويف حالة املوافقة على رفع احلرمان فعلى    طالب بعد بداية االختبارات النهائية، عرض املوضوع على جملسالبرفع احلرمان عن    القسم
استثناء جيوز للجنة الدائمة للشؤون التعليمية واألكادميية  و ،  القسم إجراء اختبار بديل للطالب، وإبالغ عمادة القبول والتسجيل بنتيجة الطالب

 شريطة ان يكون حاضرا جلميع تقييمات   اذا كان الطالب خرجيا يف فصل تقدميه ألعذار رفع احلرمان  % يف الغياب50ملن جتاوز    رفع احلرمان
 .األسباب املثبتة، او اذا كان الطالب موقوفا ألي سبب من املقرر وحاصال فيها على درجة ال تقل عن نصف االعمال الفصلية

 ال يسمح للطالب احملروم بدخول االختبارات النهائية قبل موافقة جملس الكلية على رفع احلرمان.  .10
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   :املادة السادسة عشرة
مرار يف الدراسة ملستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يحعد راسبا ، وذلك إذا قد م عذرا   تاالسجيوز للطالب االعتذار عن  

هلذه الالئحة   القاعدة التنفيذيةعلى أن حيتسب االعتذار ضمن املدة الالزمة إلهناء متطلبات التخرج، وحتدد  مقبوال  للجهة اليت حيددها جملس اجلامعة،  
 وط واإلجراءات اخلاصة بذلك.الشر 

 :القاعدة التنفيذية
سابيع حسب التقومي أقبل بداية االختبارات النهائية بثالثة  عن االستمرار يف الدراسة ملستوى دراسي    بشكل آيل  االعتذارطلب  جيوز للطالب   -1

ويعتمد الطلب من قبل رئيس القسم، وإذا مل يبت رئيس القسم يف    حيال ذلك،  ابلتوصيةاألكادميي للجامعة، ويقـوم املرشد األكادميي للطالب  
 .آليا الطلب خالل ثالثـة أيـام عمـل مـن تـاريخ تقـدمي الطلـب عبـر البوابة اإللكرتونية هذه الفرتة احملددة ينفذ التأجيل 

ا -2 العام حسب  النهائية ملواد اإلعداد  لتقومي  يف حالة تقدم الطالب لالعتذار بعد آخر يوم يف املدة املقررة لالعتذار وحىت قبل بدء االختبارات 
إبالغ عمادة القبول األكادميي للجامعة، فعلى الطالب التقدم أبعذاره إىل جملس القسم ومن مث جملس الكلية، ويف حالة املوافقة على الطلب يتم 

 والتسجيل بذلك.
 ال حيق للطالب أن يعتذر عن فصل دراسي مت رصد درجة االختبارات النهائية ألي مقرر يف ذلك الفصل.  -3
طالب  يستمر الطالب يف احلضور مع متابعته نتائج طلب االعتذار عن الفصل على البوابة اإللكرتونية، ويف حالة عدم املوافقة على الطلب فإن ال -4

 لزم ابحلضور حسب جدوله.  م
 ( يف مجيع مقررات ذلك الفصل الدراسي. w يرصد للطالب املعتذر تقدير منسحب بعذر )ع، -5
 .وإال عحد منقطعا   جيب على الطالب املعتذر متابعة تسجيله اآليل يف الفصل التايل -6
 حتتسب مد ة االعتذار ضمن الفرتة الالزمة إلهناء متطلبات التخرج.  -7
التوصية ابملوافقة على فرص اعتذار لظروف    الدائمة للشؤون التعليمية واالكادمييةأكثر من ثالثة فصول دراسية وللجنة    االعتذارال حيق للطالب   -8

 قاهرة متنع الطالب من االستمرار يف الدراسة. 
 لس القسم. حيتسب االعتذار يف الفصل الصيفي من ضمن االعتذارات املخصصة للطالب ويكون االعتذار فيه بعد موافقة جم -9
 

   :املادة السابعة عشرة
 هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك. القاعدة التنفيذيةجيوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وحتدد 
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 :ةالقاعدة التنفيذي

سابيع حسب التقومي األكادميي  أ، قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة  ابالنسحاباالنسحاب عن مقرر واحد فقط، إذا تقدم    طلب  جيوز للطالب .1
ليا عند املرشد األكادميي، ويقـوم املرشد األكادميي للطالب ابختـاذ القـرار ويعتمد الطلب من قبل رئيس القسم، وإذا آللجامعة، وينعكس الطلب 

كل يس القسم يف الطلب خالل ثالثـة أيـام عمـل مـن تـاريخ تقـدمي الطلـب عبـر البوابة اإللكرتونية هذه الفرتة احملددة ينفذ التأجيل بشمل يبت رئ
 العبء الدراسي عن احلد األدىن، ومبا جمموعه أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة بقائه يف اجلامعة.  آيل، بشرط أال يقل

حسب التقومي األكادميي للجامعة، فعلى الطالب   لالنسحابلب بطلب االنسحاب عن مقرر بعد آخر يوم يف املدة املقررة  يف حال تقدم الطا  .2
لس  التقدم بطلبه لعميد الكلية، الذي حييل الطلب إىل املرشد الطاليب، ويف حال التوصية بقبول الطلب حيال الطلب إىل جملس القسم ومن مث جم

عن أربع   لالنسحابويف حال املوافقة على الطلب، ترفع الكلية لعمادة القبول والتسجيل للتنفيذ على أال تزيد عدد مرات  الكلية للموافقة عليه، 
 مرات.    

 . عنه  انسحباملقرر الذي  يف(W) أو) ع (تقدير للطالب يرصد .3
 اآلتية: ميكن للطالب االنسحاب عن مقرر يف فصل سابق وفق الشروط  .4
 فقط ملا رصد له )ح( أو )غ(. االنسحاب عن مقرر رحصدت له درجة االختبارات النهائية، ويكون  االنسحابال حيق للطالب أ. 

 الطالب.عن مقرر ما يف فصول ماضية تتجاوز فصل دراسي للفصل املنتظم به االنسحاب ال حيق للطالب ب. 
حىت لو كان الطالب منقطع ا عن الدراسة أو  مباشرة،يف الفصل الدراسي التايل لذلك املقرر  االنسحاب منهأن يكون تقدمي الطلب للمقرر املراد ج. 

 مطوايًّ قيده. 
 عن املقرر منطبقة على الطالب يف ذلك الفصل.االنسحاب أن تكون شروط د. 

 أبثر رجعي. االنسحاب أن يكون لدى الطالب رصيد ميكنه من ج. 
 .عنهاالنسحاب  مت يف املقرر الذي (W) يرصد للطالب تقدير( ع )أوهـ. 

 
   :املادة الثامنة عشرة

لعذر تقبله اجلهة، اليت حيددها جملس اجلامعة وحتدد    جيوز للطالب التقدم بطلب أتجيل الدراسة ملستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة؛
 هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك.  القاعدة التنفيذية
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 :القاعدة التنفيذية

التأجيل عن الفصل الدراسي بشكل آيل عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي، إذا تقدم بطلب التأجيل قبل بداية بدء الفصل   طلب  للطالب .1
ليا لدى املرشد األكادميي، ويقـوم ابختاذ القـرار ويحعتمد الطلب من قبل رئيس  آالدراسي حسب التقومي األكادميي للجامعة، وينعكس الطلب  

أيـام عمـل مـن تـاريخ تقـدمي الطلـب عبـر البوابة اإللكرتونية هذه الفرتة احملددة ينفذ القسم، وإذا مل يبت   رئيس القسم يف الطلب خالل ثالثـة 
 التأجيل آليا، وال حيتسب التأجيل ضمن املدة الالزمة إلهناء متطلبات التخرج. 

 دم املوافقة على الطلب؛ فإن الطالب ملزم ابحلضور حسب جدوله.  يتابع الطلبة نتائج طلب التأجيل على البوابة اإللكرتونية، ويف حالة ع  .2
 ال جيوز للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من ثالثة فصول دراسية طيلة بقائه يف اجلامعة.  .3
 .وإالَّ عد منقطعا   جيب على الطالب املؤجل دراسته متابعة تسجيله اآليل يف الفصل التايل .4
املرافقة لزوجها املبتعث أو من يعوهلا شرعا  ويسري ذلك على الطالب املرافقني لزوجاهتم؛ وذلك برفع طلب أتجيل إىل عمادة  جيوز التأجيل للطالبة   .5

الطالبة أو الطالب يف العودة للدراسة قبل  ةالقبول والتسجيل؛ لفرتة ال تتجاوز مخس سنوات بعد إحضار ما يثبت حالة االبتعاث. ويف حال رغب 
 مع مراعاة ما يلي:   ذلك  من فيمكنذلك؛ 

 لية.يف حال تغري اخلطط الدراسية تعادل املقررات املماثلة أو املكافئة اليت سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقا  للخطة احلا أ. 
 يف حال عدم تغري اخلطط الدراسية يعود الطالب لوضعه األكادميي السابق.ب. 
 يف تلك الفرتة.املقرة بعد انقضاء مخس سنوات يبدأ الطالب الدراسة بصفته طالبا  مستجدا ؛ وفق شروط القبول ج. 

 
 

   :املادة التاسعة عشرة
دون تقدمه بطلب التأجيل أو االعتذار عن الدراسة وميكن للطالب   -يحطوى قيد الطالب من اجلامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة حيددها جملس اجلامعة 

 ك.لبذ هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة القاعدة التنفيذيةوسجله قبل االنقطاع، وحتدد  هاملطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقم
 

 :القاعدة التنفيذية
 .يطوى قيده من اجلامعة و االعتذارأ إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة ثالثة أسابيع متتالية دون طلب التأجيل .1
 :آلتيةاميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجل ه قبل االنقطاع وفق الضوابط  .2
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 . فصول دراسية من اتريخ طي القيد ثالثةأن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أ.      
 .جملس الكلية عن هذه الفرتة؛ فيعاد قيده يف الفصل التايل، ويف حال أتخر موافقة على إعادة قيد الطالبلية املعنية أن يوافق جملس الكب.     
 إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا  مستجدا  دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق ج.     

 .فة شروط القبول املعلنة يف حينهعليه كا  أن تنطبقعلى          
 .االستثناء من ذلك – يف حال الضرورة - الدائمة للشؤون التعليمية واالكادميية عادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وللجنة ال جيوز إ . د
الدائمة للشؤون التعليمية ، وإذا كان لدية أكثر من إنذارين أكادمييني فاللجنة ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال  أكادمييا  هـ.      

 .االستثناء من ذلك عند الضرورةواالكادميية 
 .أال يكون الطالب قد ارتكب خالل فرتة االنقطاع ما يدل على سوء السلوكو.      
سنة دراسية دون حصوله على إذن بتأجيل الدراسة، وال حتحْس ب فرتة عدم تسجيل الطالب أي مقرر يف فصل دراسي أو    النقطاعيقصد اب .  3    

 االنقطاع ضمن مدة الدراسة للتخرُّج. 

  :املادة العشرون
هلذه    القاعدة التنفيذيةال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فحصل من اجلامعة ألسباب أتديبية إال بعد مضي ثالث سنوات من صدور قرار الفصل، وحتدد  

 الالئحة الضوابط واإلجراءات اخلاصة بذلك. 
 :القاعدة التنفيذية

 اآلتية: جيوز إعادة قيد الطالب الذي فحصل من اجلامعة ألسباب أتديبية بعد مضي ثالث سنوات من صدور قرار الفصل، وفق الضوابط 
 .مفصوال  أكادمييا  الطالب ال يكون أ .1
 % من ساعات اخلطة الدراسية. 50أن يكون الطالب جمتازا أكثر من   .2
 .ما يدل على سوء السلوكأال يكون الطالب قد ارتكب خالل فرتة االنقطاع  .3
 .أال يكون قد التحق خالل فرتة االنقطاع جبامعة أخرى وفصل منها فصال  أتديبيا  أو أكادمييا   .4
 .أن حيصل على موافقة مرجعه ابلدراسة، إذا كان يعمل يف جهة حكومية أو خاصة .5

 
  :والعشرون ةاملادة احلادي

القاعدة لعذر تقبله اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة، وحتدد    -السابق  -وسجل ه    هإعادة قيده برقمجيوز للطالب املنسحب من اجلامعة التقدم بطلب  
 هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك.  التنفيذية
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 :القاعدة التنفيذية
 ينطبق على الطالب املنسحب من اجلامعة ما ينطبق على الطالب املنقطع.

   :والعشرون الثانيةاملادة 
 احلاالت االتية:يف يفصل الطالب من اجلامعة 

)الثانية واألربعون( من هذه    واألربعون( وإذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية الخنفاض معدله الرتاكمي احملدد للتخرج، وفقا  للمادتني )احلادية   .1
 . الالئحة، وجمللس اجلامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله الرتاكمي

 إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربانمج.  .2
ؤهم فرصة استثنائية وجيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتني السابقتني يف هذه املادة، إعطا 

 عاما  دراسيا .ال تتجاوز 

 :القاعدة التنفيذية
 اآلتية:وفق ا للضوابط  كادمييةبسبب اإلنذارات األيفصل الطالب من اجلامعة . 1

األكادميي، وجيب على مجيع الطلبة معرفة أوضاعهم  ، ويظهر ذلك يف السجل5.00من    2.00ينذر الطالب إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن  أ.  
 انتهاء كل فصل دراسي عرب البوابة اإللكرتونية ومراجعة املرشد الطاليب يف حال احلاجة إىل ذلك. األكادميية بعد 

عطاء الطالب يقضي إبأو من يفوضه أكادمييا  حىت يصدر قرار جملس الكلية  ول، ويعد موقوفا  يوقف تسجيل الطالب إذا حصل على اإلنذار األب. 
ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي  بعد حصوله على اإلنذار الثاين ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي، وفرصة اثلثة ولبعد حصوله على اإلنذار األ اثنية فرصة

الدائمة للشؤون    اللجنة  جملس اجلامعة  يفوض، و وحدة دراسية؛ على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا    15نقطة من دراسة    60ابفرتاض حصوله على
ى توصيه جملس الكلية خرية لرفع معدله الرتاكمي بناء علأنح الطالب فرصة إضافية مب من جملس اجلامعة  واألكادميية عند اعتماد هذه الالئحةالتعليمية 

 وحدة دراسية.  15نقطة من دراسة  65ابفرتاض حصول الطالب على 
ويفوض جملس اجلامعة اللجنة  ررة لتخرجه عالوة على مدة الربانمج، يفصل الطالب إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املق. 2

للطالب إلهناء متطلبات  وىلأفرصة استثنائية  على منح الطالب    من جملس اجلامعة  الدائمة للشؤون التعليمية واألكادميية عند اعتماد هذه الالئحة
 اآلتية:مينح الطالب فصل استثنائي اثين وفق الشروط ، و التخرج

 (  2ال يكون منذرا  )حاصل على معدل ال يقل عن . أأ
 ساعة( إلهناء متطلبات التخرج.30يكون متبقي عليه أكثر من ) . أالب
 .ساعة( إلهناء متطلبات التخرج17عليه أكثر من ) ا  يكون متبقي أالعلى  ا  خري أ  ا استثنائي منح الطالب فصال   ه يفوضمن  أوجمللس اجلامعة . ج
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 : املادة الثالثة والعشرون

 جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية: 
أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص    كلية،أو    جامعة،، أو  أو كلية حملية  جامعة،أن يكون الطالب قد درس يف   .1

 يف بلد الدراسة. 
 .ية من اجلامعة احملول منها ألسباب أتديبأال يكون مفصوال   .2
 أي ضوابط أخرى يضعها جملس اجلامعة.  .3

 :القاعدة التنفيذية
متاحا    حتويل الطالب من خارج اجلامعة إليها يكون    واالختبارات للمرحلة اجلامعيةالئحة الدراسة    دون اإلخالل مبا ورد يف املادة )الثالثة والعشرون( من

 اآلتية:، وفق ا للضوابط مرة واحدة يف هناية العام الدراسي
 . أن يكون الطالب سعوداي  أومن أم سعودية أ. 
 .املفاضلة بني الطالب وفقا  ملعدالتـهم الرتاكمية اجتيازه معايري .ب

ساعة وال حيتسب فيها مقررات   30ساعة غري مقررات متطلبات اجلامعة وال يزيد عن    20عن دراسة  أال يقل املعدل الرتاكمي للطالب  ج.  
 . متطلبات اجلامعة

 .ات االنسحاب واالعتذار والتأجيل واالنقطاعأال يكون قد مضى على دراسة الطالب أكثر من سنتني دراسية مبا يف ذلك فرت د. 
 . يكون التحويل لنفس التخصص املناظر الذي حتدده اجلامعة أن هـ. 
 . ابلفرتة الزمنية واملكان احملددين للتحويل أن يلتزم الطالبو. 
 .القسم أو الكلية احملول إليها  يطلبها اجتياز أية اختبارات أو شروط ز. 
 . ٥من  ٢أن يكون املتقدم حاصل على معدل تراكمي ال يقل عن ح. 
 .ال حيق للطالب احملول خارجيا التحويل الداخلي بعد التحاقه ابجلامعةط. 
 .خر سجل للطالب احملولآال يف إينظر  أالي. 
 . ىل جامعة أخرىإأال يكون سبق له التحويل من جامعة ك. 
 .أال يكون للطالب رقم جامعي يف جامعة امللك خالدل. 
 استثناء احملولني للربامج املدفوعة من بعض شروط التحويل.  جمللس اجلامعةم. 

 

 الفصل السادس: التحويل واملعادلة 
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   :املادة الرابعة والعشرون
اليت سبق للطالب دراستها خارج اجلامعة، بناء  على توصية جمالس األقسام  أو املعهد معادلة مقرر دراسي أو جمموعة من املقررات الدراسية، الكليةجمللس 

ألكادميي للطالب، ية اليت مت معادلتها يف السجل اساليت تقدم هذه املقررات الدراسية، على أن تكون مفرداهتا متشاهبة أو متكافئة، وتحثب ت املقررات الدرا
 مكانية احتساهبا ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي. إحيدد جملس اجلامعة الضوابط املنظمة هلا، مبا يف ذلك 

 :القاعدة التنفيذية
   اآلتية:، وفق ا للضوابط اجلامعةمعادلة مقرر دراسي أو جمموعة من املقررات الدراسية، اليت سبق للطالب دراستها خارج جمللس الكلية . 1

 سنوات.  ٥أال يكون قد مضى على دراسة املقرر أكثر من أ. 
 خر سجل أكادميي للطالب عند املعادلة. آال يف إال ينظر أب. 
 ال يتم احتساب ما مت معادلته ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي للطالب احملول من خارج اجلامعة. أج. 

 يف اخلطة املراد التحويل اليها. واحد مقررعدة مقررات متت دراستها مبفردات د. جيوز ان يتم معادلة مفردات من  
 % بني املقرر املعادل مع املقرر الذي سبق دراسته. 70ه. يف كل األحوال جيب ان يكون تطابق احملتوى ال يقل عن 

الدراسي ش2 الطالب  الدراسية واملقررات اليت سجَّلها، وعدد  . يحبني  يف السجل األكادميي وضع  الكلية اليت يدرس هبا وختصصه وحالته  امال  اسم 
 وحداهتا الدراسية وتقديراته فيها واملعدل الفصلي/السنوي واملعدل الرتاكمي واإلنذارات األكادميية، )إْن وحِجد ْت(. 

 
   :املادة اخلامسة والعشرون

، ومن ختصص آلخر داخل القسم، وفقا  للضوابط اليت يقرها جملس الكليةجيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة، ومن قسم آلخر داخل 
 اجلامعة أو من يفوضه. 

 :ةالقاعدة التنفيذي
 اآلتية:جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة، ومن قسم آلخر داخل الكلية، ومن ختصص آلخر داخل القسم، وفقا  للضوابط 

 .يف هناية العام الدراسي ملرة واحدة أن يتم التحويل .1
 .وفقا  ملعدالتـهم الرتاكمية مجيع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون املفاضلة بني الطالبأن ختضع  .2
يتم حتديد أعداد احملولني للكليات من قبل عمادة القبول والتسجيل وفق عدد املقاعد الشاغرة لفصل التحويل يف الكلية من احملولني  أن   .3

 .شعار الكلية بذلكإمع ضرورة ، خلارج تلك الكليات، املنسحبني، املطوي قيدهم
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 .املتبقية من دراسة الطالب كافية إلكمال متطلبات التخرج أن تكون الفرتة  .4
ساعة وال    ٣٠ساعة دراسية غري مقررات متطلبات اجلامعة وال يزيد عن    ٢٠أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي ال يقل عن دراسة   .5

 .حيتسب فيها مقررات متطلبات اجلامعة
 . ٢ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن أ .6
 .ابلفرتة الزمنية واملكان احملددين للتحويل أن يتم االلتزام .7
 . قد سبق له التحويل خالل دراسته اجلامعية داخليا أو خارجيا طالب التحويل أال يكون  .8
 .القسم أو الكلية احملول إليها يطلبها أية اختبارات أن جيتاز طالب التحويل  .9
 تحويل.استثناء احملولني للربامج املدفوعة من بعض شروط ال جمللس اجلامعة .10

 
  :املادة السادسة والعشرون

 وحتتسب املقررات الدراسية للطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة، ومن قسم آلخر داخل الكلية، ومن ختصص آلخر داخل القسم، اليت  ثب تْ تح 
 سبق للطالب دراستها ومتت معادلتها يف السجل األكادميي، وفق ضوابط يضعها جملس اجلامعة. 

 :القاعدة التنفيذية
دراسية للطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة، ومن قسم آلخر داخل الكلية، ومن ختصص آلخر داخل القسم، تحثب ْت وحتتسب املقررات ال

 :اآلتيةاليت سبق للطالب دراستها ومتت معادلتها يف السجل األكادميي، وفق الضوابط 
 دراسته يف اجلامعة. مجيع املقررات اليت درسها خالل فرتة حيتفظ يف سجل الطالب األكادميي أن  .1
دون   انجحما اليت مل تعادل فتثبت يف السجل اما بتقدير أيدخل يف احتساب املعدل الرتاكمي للطالب مجيع املقررات اليت مت معادلتها، أن  .2

 درجة او راسب دون درجة. 
 

   :املادة السابعة والعشرون
% من جمموع 25سي أو جمموعة من املقررات الدراسية وبنسبة ال تتجاوز عن  ايضع جملس اجلامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر در 

 (. E( أو )عفاسية، ويحرصد للطالب تقدير معفى) الدراسية للخطة الدر  الوحدات
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 :القاعدة التنفيذية
 :اآلتيةسي أو جمموعة من املقررات الدراسية وفق ا للضوابط ايتم إعفاء الطالب من دراسة مقرر در 

  للخطة  الدراسية   الوحدات  جمموع  من   ٪ ٢٥ عن  تتجاوز  ال  وبنسبة  الدراسية  املقررات  من   جمموعة  أو   الدراسي   املقرر  األكادميي   القسم  حيدد   أن  .1
 .والكلية القسم جملسي يف إقرارها  ويتم فيها  الطالب إعفاء يتم اليت الدراسية

  املختصة  واملراكز  الكليات  من  يرده  ما   حسب  الشأن  هبذا  اجلامعة   جملس  يقره  ما   وفق  الدراسية   املقررات  جمموعة  أو   الدراسي  املقرر   من   اإلعفاء   يكون   .2
  املقرر جمال يف  منشور  حبث  لديه الطالب يكون  أن  او احرتافية،  شهادات  على  احلصول أو  معيارية، اختبارات تقدمي  عرب  ذلك يتم أن  على  اجلامعة،  يف

 فيها: يراعى األقسام تقدمها  اختبارات اجتياز أو الدقيق،
 أسئلة.  بنوك وجود  أ.

 االختبارات. جودة معايري ب.
 االختبار. يف درجة  85 عن  يقل ال  ما  على احلصول ج.
 . الطالب خطة من ٪40 من أكثر واملعادلة عفاءاإل نسبة تتجاوز أال جيب .3
 قل. األ على أبسبوع الدراسة بدء قبل الدراسية املقررات من  جمموعة  أو دراسي  مقرر من اإلعفاء آلية تطبق .4
 
 
 

   :املادة الثامنة والعشرون
من فروع اجلامعة    عدراسة مقرر دراسي أو أكثر يف جامعة أخرى داخل اململكة أو خارجها، أو يف فر   -اليت يدرس فيها   الكليةبعد موافقة    -جيوز للطالب  

على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته يف جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له املقررات الدراسية اليت درسها، وتحثب ت  اليت ينتمي إليها دون حتويله،  
ذلك، مبا فيها إمكانية احتساهبا ضمن املعدل    دراسية اليت مت معادلتها يف السجل األكادميي للطالب، وحيدد جملس اجلامعة الضوابط املنظمة يفاملقررات ال

 الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي. 
 

 :القاعدة التنفيذية
 للضوابط اآلتية: ي املقررات اليت درسها وفقا  اخلارجللطالب الزائر  تعادل. 1

 أن يكون له سجل دراسي مبعدل تراكمي لفصلني دراسيني على األقل يف الكلية اليت التحق هبا قبل طلبه الدراسة كطالب زائر.أ. 

 الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطاليب
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شرتاط احلصول  احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له ابلدراسة كطالب زائر مع حتديد املقررات اليت سيقوم بدراستها، وللكلية اب.  
 على معدل معني ملعادلة املقرر، ويوجه للدراسة بعد ذلك خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل.

 دراسة يف كلية أو جامعة مصنفة من قبل وزارة التعليم أو جهة تعليمية خارجية مرخصة من بلد الدراسة. أن تكون الج. 
 ة معادال  يف مفرداته، وال تقل وحداته الدراسية عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج. أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعد.  
 درجات املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي.  ال حتتسبهـ. 
ء الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوع من بدو. 

 (. 15كزائر، وإذا مل يقدم نتائجه يعد منقطعا  عن تلك الفصول )عدا الفصول الصيفية( ويعامل حسب املادة )
 ميكن إلغاء الزائر اخلارجي ومعاجلة تسجيله قبل بداية الفصل الدراسي.ز.  

مستحقا  هلا بعد تقدمي نتائجه عن الفصل الذي درسه كطالب زائر لعمادة القبول والتسجيل وفق  تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان ح. 
 ضوابط املكافآت. 

 يكون الطالب حمول إىل اجلامعة حتويال خارجيا. جيب أالط. 
ْن ح مرتبة   NFإذا درس الطالب مقرر ا بنظام الزايرة يف جامعة أخرى ورسب فيه يـحْرص د له يف سجله األكادميي تقدير  ي.   راسب بدون درجة وال ميح

 الشرف.
 . تعادل للطالب الزائر الداخلي املقررات اليت درسها وفقا  للضوابط اآلتية: 2
 ي بفرع من فروع اجلامعة، حبيث تكون املدة املسموح هبا حبد أقصى هو فصلني دراسيني.حتدد املدة املسموح هبا للطالب الزائر الداخل أ.

 ال حيسب الفصل الصيفي الزائر من ضمن فصول الزائر الداخلي املسموح هبا للطالب. ب.
 ال حيق للطالب املستجد طلب زائر إال بعد مضي فصلني دراسيني. ج.
 ها. ءررات اليت ترى الكلية استثنا يستثىن يف تسجيل الزائر الداخلي املق د.
 حتتسب درجات املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي.  هـ.
 :اآلتيةبشرط توافر الشروط والضوابط عند رغبته يف ذلك، ا امعة امللك خالد بصفته طالبا  زائر  جبامعة أخرى الدراسة جل  التابع جيوز للطالب. 3

 أن يكون للطالب سجل دراسي )مبعدل تراكمي( لفصلني على األقل من جامعته اليت قبل فيها.أ. 
 أال يكون الطالب مفصوال  ألسباب أتديبية أو تعليمية. ب. 
 لك خالد، وحتدد املقررات اليت سيقوم الطالب بدراستها. أن حيصل على موافقة من عمادة القبول والتسجيل يف جامعته للدراسة كزائر يف جامعه املج.  
 احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح للطالب دراستها كزائر فصالن دراسيان.أن يكون د. 
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 خالد.تسجيل املقررات اليت يرغب الطالب الدراسة فيها حسب ضوابط التسجيل وإمكانية التسجيل يف جامعة امللك يكون أن هـ. 
 ال تصرف له مكافأة من جامعة امللك خالد.و. 
 يزود الطالب يف هناية دراسته بنتائجه يف املقررات اليت درسها خبطاب يوضح تقديراته اليت حصل عليها. ز. 
 
 

   :والعشرون التاسعةاملادة 
األعمال   درجةآلية احتساب    -الدراسي  يتبعها املقر رأو املعهد واقرتاح جملس القسم اليت    الكليةبناء على توصية جملس  -حيدد جملس اجلامعة   .1

 الفصلية، واالختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة املقرر الدراسي. 
واقرتاح جملس القسم االستثناء من ذلك   الكليةيعقد االختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، وجيوز جمللس اجلامعة بناء على توصية جملس  .2

 حسب طبيعة املقرر الدراسي. 

 :القاعدة التنفيذية
درجة األعمال الفصلية قراره خطة الربانمج  إعند ريس املقرر  الذي يتوىل تداجلامعة بناء على توصية جملس الكلية واقرتاح جملس القسم  حيدد جملس . 1

درجة تشتمل على اختبارات قصرية وتقارير   60عمال الفصلية  ن تكون درجة األأوالتقييمات اخلاصة بكل مقرر ودرجة االختبارات النهائية، على  
 منتصف الفصل.يف وامتحان واحد  -ن وجدإ -واختبارا جلزء العملي  وحبوث

 لكرتونية ابلكامل.إلكرتوين أن تكون مجيع التقييمات فيه إجيوز للجامعة عند حتويل املقرر إىل مقرر . 2
ما أعطي   جيوز لرئيس القسم أو منسق املقرر االطالع على أسئلة االختبارات النهائية قبل االختبار؛ للتأكد مع أستاذ املقرر من مدى مناسبتها مع.  3

أنواع األسئلة اليت يتأتى عنها التقييم املناسب حلصيلة الطلبة العلمية؛ وكذلك اشتماهلا على أسئلة من كل األبواب والفصول  للطلبة، ومدى اشتماهلا كل  
 اليت مت أخذها قبل ذلك االمتحان.   

 قبل بداية االختبارات النهائية. -من اختبارات وواجبات أو حبوث أو مشروعات-تنتهي األعمال الفصلية . 4
 حيتفظ بكل ما له عالقة بتقومي الطالب يف األعمال الفصلية حىت هناية الفصل الدراسي التايل. على القسم أن . 5
 تجاوز أسبوع من اتريخ االختبار.تيعلن مدرس املقرر نتائج االختبارات الفصلية يف مدة ال . 6
عة اإللكرتونية املختلفة واليت تضمن احلفاظ على خصوصية الطالب يعلن املدرس لطالبه جمموع درجات األعمال الفصلية من خالل منصات اجلام.  7

 مثل البالك بورد أو أكادمييا.
 من حقوقه.  ا حصول الطالب على درجة األعمال الفصلية النهائية قبل الدخول لالختبارات النهائية حقًّ يحعد . 8

 

 الفصل الثامن: االختبارات
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   :املادة الثالثون
هائي والدرجة  يتوىل جمس الكلية أو املعهد تنظيم أعمال االختبارات النهائية، مبا يضمن حسن سري العملية التعليمية، على أن ترصد درجة االختبار الن

 هلذه الالئحة.  القاعدة التنفيذيةالنهائية خالل مدة حتددها 
 :القاعدة التنفيذية

 النهائية للطالب قبل بدايتها أبسبوع على األقل من قبل عمادة القبول والتسجيل ابلتنسيق مع الكليات. يتم إعالن جدول االختبارات . 1
ساعة من وقت االختبار ويتم اعتمادها من قبل رئيس القسم وعميد الكلية   ( ٧٢)  فرتة ال تتجاوز  خالليتم رصد الدرجات على النظام األكادميي  .  2

 لكرتوين.إبشكل 
 خر يف الكلية غري املصحح. آ أو من يف حكمه لتصحيح للمقرر من قبل عضو هيئة تدريس يتم مراجعة ا. 3
االحتفاظ أبوراق اإلجابة يف القسم مرفقا  هبا إجابة منوذجية للمقررات اليت تستدعي طبيعتها ذلك، موضحا  عليها توزيع الدرجات لفرتة . جيب  4

 .فصلني دراسينيحيددها جملس القسم، على أال تقل عن 
 

   :املادة احلادية والثالثون
الدراسي الذي يغيب عنه، وحيسب تقديره يف ذلك املقرر الدراسي على أساس  راختبار املقر  الطالب الغائب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا  يف

 درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها. 
 

 :القاعدة التنفيذية
، ويعترب  ا يف اختبار ذلك املقرر الذي غاب عنه السريري(، تكون درجته صفر  -العملي-االختبار النهائي )النظريالطالب الغائب عن أي جزء من  

 . راسبا يف املقرر بغض النظر عن درجة اعماله الفصلية
 

   :املادة الثانية والثالثون
معهد الطالب قبول عذره، والسماح له أبداء اختبار بديل، مبا ال يتجاوز هناية إذا مل يتمكن الطالب من أداء االختبار النهائي لعذر، جيوز جمللس كلية أو 

، ويحعطى التقدير  املةاملستوى الدراسي التايل، أو الفصل الدراسي التايل، أو السنة الدراسية التالية للكلية أو املعهد اليت تطبق نظام السنة الدراسية الك
 ( يف حال عدم أدائه االختبار البديل.F( أو )ـ بار البديل، أو تقدير راسب)هالذي حيصل عليه الطالب بعد أدائه االخت
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 :القاعدة التنفيذية
بعذره إىل رئيس القسم قبل بداية الفصل الدراسي التايل والذي بدوره حييل العذر إىل جملس  التقدم  املتغيب عن االختبار النهائي  على الطالب   .1

 بعقد االختبار البديل قبل بداية الفصل.  ويكلف القسمالطالب بذلك رمسيا ،  فيبلغويف حالة عدم قبول جملس الكلية العذر، ، الكلية
قصاها هناية تبلغ عمادة القبول والتسجيل إلكرتونيا ابلتقدير الذي حصل عليه الطالب ــ يف حالة قبول عذره ــ بعد أدائه لالختبار البديل يف مدة أ .2

 التايل لفصل الغياب.  الفصل
عند وصول نتيجة االختبار البديل بداية األسبوع األول من الفصل الدراسي تقوم عمادة القبول والتسجيل بتعديل الدرجة، وحذف املقرر من   .3

 تسجيله، مع تعذر معاجلة التسجيل.
 را ، ومتت املوافقة عليه. جيوز عقد االختبار البديل أثناء فرتة االختبارات النهائية إذا مت تقدمي العذر مبك .4
 

   :املادة الثالثة والثالثون
السماح للطالب استكمال متطلبات أي  مقرر دراسي يف    -بناء على توصية أستاذ املقرر الدراسي-جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقر الدراسي

الدراسية التالية للكليات أو املعاهد اليت تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب  املستوى الدراسي التايل، أو الفصل الدراسي التايل، أو السنة  
(، وال حيسب ضمن املعدل الفصلي او الرتاكمي إال يف حال استكمال متطلبات ذلك املقرر ICيف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل ) ل( أو )

يف سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير      ( ICاملادة ومل يـحغ ري تقدير غري مكتمل)ل( أو )  الدراسي، وإذا مضت املدة املشار إليها يف هذه 
 ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي. F( أو ) ـراسب )ه

 
 :القاعدة التنفيذية

)هـ( أو  سب ضمن املعدل الفصلي ( وحيF)إذا مل يستكمل الطالب متطلبات املقرر ومضى عليه فصل دراسي واحد فإنه يستبدل بتقدير راسب 
 والرتاكمي.

 
  :املادة الرابعة والثالثون

(، وبعد انتهاء الطالب  IPإذا كانت دراسة املقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر)م( أو )
قة فعليه، وإذا مل يستكمل املقرر الدراسي يف الوقت احملدد جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوامن دراسة املقرر الدراسي مينح التقدير الذي حصل 

 يف سجل الطالب. (ICغري مكتمل)ل( أو ) ر على رصد تقدي
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  :املادة اخلامسة والثالثون
اليت تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة، حتديد عدد وحدات الرسوب يف املقررات الدراسية   -بناء على توصية جملس الكلية أو املعهد  -جيوز جمللس اجلامعة  

 ي الذي رسب فيه. دور اثين( يف املقرر الدراساليت ميكن للطالب إجراء اختبار هنائي )

 :القاعدة التنفيذية
اختبار دور اثن لطلبة كلية الطب وطب األسنان بعد انتهاء االختبارات النهائية، ويسمح بدخوله ملن رسب يف مقررات حيدِ د جملس الكلية يعقد . 1

ر %( مما يدرسه الطالب يف كلية الطب وكلية طب األسنان. ويرصد ملن ينجح يف الدور الثاين تقدي20طبيعتها وجمموع عدد وحداهتا مبا ال يزيد عن )
 مقبول يف الدور الثاين )انجح يف الدور الثاين بتقدير مقبول( بدال  من تقدير الرسوب السابق )هـ(. 

لدور  ال يسمح للطالب الراسب يف الدور األول من االختبار النهائي األول يف مقررات تزيد عم ا قر ره جملس الكلية يف الفقرة بدخول اختبار ا.  2
 .ت اليت رسب فيها فقطالثاين، ويعيدح دراسة املقررا

 
   :املادة السادسة والثالثون

هلذه الالئحة   القاعدة التنفيذيةجيوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما  من اعتماد النتيجة، وحتدد  
 لية واإلجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.اآل

 :القاعدة التنفيذية
 أخطائه. للوقوف علىحيق للطالب االطالع على ورقة اإلجابة لالختبارات الفصلية أو البحوث واملشروعات بعد تصحيحها من أستاذ املقرر . 1
عند  التظلم    يفحق الطالب    يسقطبعد كل اختبار فصلي يف حالة عدم اقتناعه بدرجته الفصلية، و   املقررللطالب احلق يف التظلم ومراجعة أستاذ  .  2
 االختبارات النهائية للفصل الدراسي. بدء يفال
 حيال ذلك، تتبع اإلجراءات اآلتية:  وتظلمه املرصودة له يف حالة عدم قناعة الطالب ابلدرجة النهائية . 3

من الطالب    اا به تعهد  إعادة تصحيح ورقة إجابته مرفق    يف  الرغبةيتضمن  وفق ا للنموذج املعد هلذا الغرض  إىل رئيس القسم    طلبب  يتقدم الطالبأ.  
 .بصحة املعلومات اليت قدمها 

خطأ يف الدرجة  أن هناك  و صحة تظلم الطالب  راجعة ورقة إجابة الطالب فإذا اتضح  ملحييل رئيس القسم الطلب بعد دراسته إىل أستاذ املقرر  ب.  
للطالب   دارية حيال تعديل الدرجة النهائية املرصودة؛ الختاذ اإلجراءات اإلاليت انتهى إليها   نتيجةابلريفع لرئيس القسم  ف  لطالب املتظلمالنهائية املرصودة ل

 الطالب بذلك رمسيا  عرب رئيس القسم.  طرفيخصحة تظلم الطالب عدم تقرير أستاذ املقرر أما يف حالة  ،مقدم الطلب
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 بقياملقرر، فإذا  أستاذمع   اعرتاضهيقوم بدراسة والذي بدوره ، إخطار رئيس القسم بذلك كتابة  أستاذ املقرر، فعليه  ىمبا انتهإذا مل يقتنع الطالب ج. 
على مستوى الكلية شكل  لس الكلية للموافقة على إعادة تصحيح ورقة اإلجابة من قبل جلنة تجمل   ابلتظلمرئيس القسم  ريفع  ف؛  رأيهاملقرر على    أستاذ

استدعاء وللجنة احلق يف  وال يصح اجتماع اللجنة إال إذا حضره مجيع أعضائها،  ،  ليس من بينهم أستاذ املقرر  ثالثة من أعضاء هيئة التدريس   من
ويكون قرار اللجنة حيال ذلك ، ( يوم ا من اتريخ إحالة التظلم إليها 15خالل مدة ال تتجاوز ) صدر قرار اللجنة ابألغلبيةي، و أو من تراه أستاذ املقرر

 . هنائي ا 
 . خبطاب رمسيإلخطار الطالب بذلك  لرئيس القسم املختصه يقوم إببالغوالذي بدوره اللجنة قرارها إىل عميد الكلية ترفع د. 
أستاذ املقرر   قبل  يتم تعديل الدرجة منتعديل الدرجة النهائية املرصودة له، ف  وقررتإىل صحة تظلم الطالب    قرارها ت اللجنة يف  يف حال انتههـ.  

 وتعتمد من قبل رئيس القسم وعميد الكلية مث تعكس آليا  إىل عمادة القبول والتسجيل العتمادها.
 

   :والثالثوناملادة السابعة 
 التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء  على معدلة الرتاكمي كااليت: يكون 
 .4,00من  3,50أو  5,00من  4,50)ممتاز( إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  .1
 .4,00من  3,50إىل أقل من  2,75أو  5,00من  4,50إىل أقل من  3,75)جيد جدا ( إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  .2
 .40,0من  2,75إىل أقل من  1,75أو  5,00من 3,75إىل أقل من  2,75)جيد( إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  .3
 .4,00من  1,75إىل أقل من  1,00أو  5,00من 2,75إىل أقل من  2,00)مقبول( إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  .4

 
 :القاعدة التنفيذية

 ( نقاط عند خترج الطالب بناء على معدله كاآليت:5( على أساس أن وزن التقدير )37العام للمعدل الرتاكمي الوارد يف املادة )يطبق التقدير  
 4.50 .)ممتـاز(: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن .1
 . 4.50إىل أقل من  3.75)جيد جدا (: إذا كان املعدل الرتاكمي من  .2
 .3.75إىل أقل من  2.75كمي من )جيــد(: إذا كان املعدل الرتا  .3
 .2.75إىل أقل من 2.00 )مقبـول(: إذا كان املعدل الرتاكمي من   .4

 
 

 الفصل التاسع: التقديرات 
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   :والثالثوناملادة الثامنة 
 ( من هذه الالئحة. 1يتم احتساب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر دراسي وفقا  للملحق )

 :القاعدة التنفيذية
 ( نقاط لتكون كما يلي: 5( على أساس أن وزن التقدير من )38حيصل عليها الطالب يف كل مقرر وفقا  للمادة )حتسب التقديرات اليت 

 
 
 

 ( 5وزن التقدير من ) رمز التقدير  التقدير الدرجة املئوية
 5,00 أ + ممتاز مرتفع  100 إىل 95

 4,75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90
 4,50 ب + جيد جدا  مرتفع  90إىل أقل من  85
 4,00 ب جيد جدا   85إىل أقل من  80
 3,50 ج + جيد مرتفع  80إىل أقل من  75
 3,00 ج جيد 75إىل أقل من  70
 2,50 د +  مقبول مرتفع  70إىل أقل من  65
 2,00 د مقبول  65إىل أقل من  60

 1,00 هـ راسب 60أقل من 
 

  :والثالثوناملادة التاسعة 
 الشرف:تقديرات مرتبة 

( من  4,00( إىل )3,75( أو من )5,0( من )5,00)  ( إىل4,75من )متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي   .1
( أو  5,00( من )4,75من )أقل    ( إىل4,25من )( عند التخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي  4,00)

 ( عند التخرج. 4,00( من )3,75من )( إىل أقل 3,25من )
 ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي: .2

 جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب احملول إىل اجلامعة.  أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف .أ
 املدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء يف كليته أو معهده.  أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط .ب
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 %( من متطلبات التخرج. 60أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن )  .ج

 :القاعدة التنفيذية
التخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل  ( عند  5.00( إىل )4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من ).  1

 ( عند التخرج.4.75( إىل أقل من )4.25على معدل تراكمي من )
 يشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما أييت: . 2

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. أ. 
 الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط الفرتة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء يف كليته.أن يكون ب. 
 %( من متطلبات التخرج.60أن يكون الطالب قد درس يف جامعه امللك خالد يف الدرجة ذاهتا مبا ال يقل عن )ج. 

 
   :املادة األربعون

 تقديرات خمتلف بعد موافقة جملس شؤون اجلامعات.جيوز جمللس اجلامعة تقدمي نظام 

 :القاعدة التنفيذية
 ( حلساب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر. 5التقدير )تتبىن جامعة امللك خالد وزن 

 
 

  :واألربعوناملادة احلادية 
  ن الرتاكمي ع  ه معدل  ل راسية املقرة يف جملس اجلامعة، على أال يقداء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي واخلطة الإهنيتخرج الطالب بعد  

 املعدل الذي حيدده جملس اجلامعة لكل ختصص، على أال يقل يف كل األحوال عن تقدير "مقبول". 
 :القاعدة التنفيذية

على أال يقل معدله الرتاكمي عن املعدل الذي حيدده جملس اء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية،  يتخرج الطالب بعد إهن -1
 . (5( من )2عن )رتاكمي العدل جيب أال يقل املاألحوال  ويف مجيع ، عند اعتماده اخلطة الدراسية اجلامعة لكل ختصص

ال تقل مدة بقاء أيتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي واخلطة الدراسية املقرة يف جملس اجلامعة على   -2
 عن اآليت: الطالب يف كليته 

 اخلريج وخمرجات التعلمالفصل العاشر: 
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 .(ن وجدتإ )من غري الفصول الصيفية  سنوات 4فصول دراسية وفق نظام الثالثة فصول للربامج ذات  9أ. 
 .(ن وجدتإ )سنوات من غري الفصول الصيفية  5للربامج ذات ا وفق نظام الثالثة فصول سي  درا فصال   12ب. 

السجل املدين، والرقم اجلامعي، والكلية، والتخصص  رقم  مينح كل خريج وثيقة خترج ابللغتني العربية واإلجنليزية يوضح فيها امسه رابعيا ، و  -3
 التخرج، وحالة القيد، وتوقع الوثيقة من عميد القبول والتسجيل، وختتم خبتم اجلامعة.والدرجة، اليت حصل عليها، وتقديره عند 

توضع عبارة )بدل فاقد( أو غريها من أسباب إعادة ودة، أو بدل اتلف حبيث يف حالة فقد أو تلف وثيقة التخرج ميكن إصدار الوثيقة املفق -4
  .ملدونة يف الوثيقة املفقودةاإلصدار على كل وثيقة تصدر كبدل فاقد بنفس املعلومات ا

 
  :الثانية واألربعوناملادة 

سها الطالب لرفع معدله الرتاكمي، وذلك يف حال جناحه يف  ر ية مناسبة يدسجيوز جمللس الكلية بناء  على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات درا
 املقررات الدراسية ورسوبه يف املعدل. 

 
 

 :التنفيذيةالقاعدة 
عن املدة   ،يف املعدل  سبيف املقررات الدراسية ور   الذي جنحلرفع معد ل الطالب  من قبل جملس الكلية  املقررات احملددة  مدة دراسة  أال  تزيد    جيب

 النظامية إلهناء متطلبات التخرج. 
 

  :واألربعوناملادة الثالثة 
 عملية التعليم والتعلم. تلتزم اجلامعة بتطبيق املمارسات اليت تضمن جودة 

 :القاعدة التنفيذية
 تلتزم جامعة امللك خالد بتطبيق املمارسات اليت تضمن جودة عملية التعليم والتعلم من خالل: 

 التحليل الفصلي لنتائج الطالب ومعاجلة أوجه القصور ومسبباهتا.  .1
سنوية  إ .2 تقارير  الكليرسال  قبل  املختص  ات  من  الوكيل  علىإىل  والتعلم وخطط   تشتمل  التعليم  القصور يف عمليات  وأوجه  التميز  أوجه 

 ملعاجلتها. 
 على أساليب التعليم والتعلم والتقييم لضمان جودة هذه العمليات.ومن يف حكمهم  التدريب الدائم ألعضاء هيئة التدريس  .3
 احلصول على االعتمادات الرباجمية. .4
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  :واألربعون الرابعةاملادة 

 تعمل اجلامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، مبا يضمن متيزهم ومنافستهم يف سوق العمل. 
 :القاعدة التنفيذية

 من خالل:  تعمل اجلامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، مبا يضمن متيزهم ومنافستهم يف سوق العمل
 الشهادات االحرتافية واملهنية يف اخلطط الدراسية. إدراج  .1
 ا. توعية منسويب اجلامعة ابلشهادات االحرتافية واملهنية واملمارسات العاملية والسياسات املنظمة لعمليات التدريب والتقييم املرتبطة هب .2
 إخضاع مجيع طالب اجلامعة الختبارات اخلروج لضمان متيزهم ومنافستهم يف سوق العمل.  .3
 االستفادة من تقارير نتائج اختبارات اخلرجيني اليت جتريها املراكز واهليئات الوطنية لتحسني خمرجات التعلم يف التخصصات املختلفة. .4
 ختصيص مقررات دراسية يف اخلطط إلكساب الطالب مهارات ختصصية. .5

 
 
 
 

  :واألربعوناملادة اخلامسة 
ة يف املادة  جمللس اجلامعة تغيري املدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي واملستوى الدراسي واملستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة احملددجيوز  

 األوىل من هذه الالئحة بعد صدور قرار ابملوافقة من جملس شؤون اجلامعات أو من يفوضه. 
   :واألربعون ةاملادة السادس

ة  اإلخالل أبحكام هذه الالئحة وشروط وضوابط القبول يف اجلامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدمع عدم 
 تزيد على مخس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما جيوز أن يكون ذلك مبقابل مايل وفق ضوابط يضعها جملس شؤون اجلامعات. 

 :التنفيذيةالقاعدة 
 :اآلتيةللجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات إذا توافرت األسباب 

 %( فأكثر.80مؤهلة )و أموزونه أن حيصل الطالب على نسبة  .1
 

 حكام عامةأالفصل احلادي عشر: 
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 . )ان وجدت(  أن جيتاز الطالب االختبارات واملقابالت الشخصية اليت جتريها األقسام .2
 الواحد. اجلامعي  م% من العدد احملدد يف التخصص للقبول يف العا 15نسبة  هذه الفئةمن املقبولني أال يتجاوز عدد الطالب  .3

 
  :واألربعوناملادة السابعة 

برانمج مشرتك بني اجلامعة ومؤسسة تعليمية مع مراعاة ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جملس الكلية إقرار  
اليت تعتمدها هيئة  اصلة على االعتماد الرباجمي من إحدى اهليئات الدولية حخارج اململكة على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراسة و 

 تقومي التعليم والتدريب، ويضع جملس اجلامعة الضوابط واإلجراءات اخلاصة بذلك. 
 :لتنفيذيةالقاعدة ا

خارج اليت يقع مقرها  تعليمية  الؤسسة  يشرتط يف املالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية    دون اإلخالل مبا ورد يف املادة )السابعة واألربعون( من
 . QSجامعة يف تصنيف  200أن تكون ضمن أفضل ، اململكة

 
  :واألربعوناملادة الثامنة 

 شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة املوهوبني واملتميزين واملبدعني واملبتكرين يف جماهلم.جمللس اجلامعة وضع  
 :القاعدة التنفيذية

 ن ما أييت:الطلبة املوهوبني واملتميزين واملبدعني واملبتكري الستقطابيشرتط 
 سعودي اجلنسية أو من أم سعودية. الطالب املستقطب يكون أن   .1
 ممن يتوقع خترجه يف هناية العام الدراسي الذي يسبق التقدمي.أن يكون الطالب املستقطب  .2
 موهواب  ومبدعا  يف إحدى اجملاالت اليت حتددها اجلامعة الستقطاب الطلبة.أن يكون الطالب املستقطب  .3
ه، وعليه أن جيتاز اختبار مقياس موهبه من قبل مركز  ما حتدده اجلامعة من اختبارات لقياس قدراته يف جمال موهبتالطالب املستقطب  أن جيتاز   .4

 . %( من الطلبة املتقدمني لالختبار3قياس ضمن أعلى نسبة )
 االختبارات اليت جتريها اجلامعة وفق التخصص، وتقر هذه االختبارات من قبل جمالس األقسام املعنية. الطالب املستقطب أن جيتاز   .5
إجنازات )كمركز متقدم يف املسابقات احمللية والدولية يف جماله، واسهامات أو مشاركات يف الربامج اإلثرائية   املستقطب  يكون لدى الطالبأن   .6

 الدولية املتميزة(.
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  :واألربعوناملادة التاسعة 
لدراسة أو حضور بعض املقررات الدراسية العامة يف  مع مراعاة ما يصدر من اجلهات املختصة، للجامعة إاتحة الفرصة لطالب مرحلة الثانوية العامة  

 اجلامعة وفق شروط وضوابط يضعها جملس اجلامعة. 
 :القاعدة التنفيذية

 :اآلتيةيسمح لطلبة الثانوية العامة ابلتسجيل يف بعض مقررات متطلبات اجلامعة والكليات إذا حقق املعايري 
 أن يكون الطالب/ الطالبة مقيدا يف الصف الثالث اثنوي.  .1
 %(. 90أال تقل درجته يف اختبار القدرات العامة عن ) .2
 %(. 95) ال تقل نسبته الرتاكمية يف الصف األول والثاين اثنوي عن أ .3
 يسمح للطالب ابلتسجيل يف مقررين فقط لكل فصل دراسي كحد أقصى.  .4
، وتتم املفاضلة بينهم حسب  % لكل شعبة5عن    ال يزيد  ما، فيسمح بقبول  من الثانوية العامة  املسجلني يف املقررات  الطلبةيف حال زايدة أعداد   .5

 . يف الصف األول والثاين اثنوي الرتاكمية النسبةالقدرات العامة، و  درجة
  :املادة اخلمسون

 قر جملس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطاليب يف اجلامعة. مع مراعاة األنظمة واللوائح والقرارات، يح 
 

   :املادة احلادية اخلمسون
 هلذه الالئحة.  القاعدة التنفيذيةيحقر جملس كل جامعة 

 
  :واخلمسوناملادة الثانية 

  هذه الالئحة. ريجمللس شؤون اجلامعات تفس
 

 التنفيذية: القاعدة
ام اجلامعة قواعدها التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات دوراي، وفق ما يرد من توجيهات من جملس شؤون اجلامعات، ووفق ما يرد من األقس تراجع  

وق  والكليات من اقرتاحات تصب يف مصلحة اجلامعة وتساهم يف رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، مبا يضمن متيزهم ومنافستهم يف س
 العمل.
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  :واخلمسوناملادة الثالثة 
هـ، 2/11/1423( واتريخ  13/27/1423حتل هذه الالئحة حمل الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية املعدلة بقرار جملس التعليم العايل رقم )

 معها من أحكام. وتلغى ما يتعارض 

 التنفيذية: القاعدة
هذه   التنفيذية  حتل  )حمل  القواعد  رقم  العايل  التعليم  بقرار جملس  املعدلة  اجلامعية  للمرحلة  واالختبارات  الدراسة  واتريخ 13/27/1423لالئحة   )

 هـ.1438/1439جلسته الثالثة للعام اجلامعي يف املقرة من جملس اجلامعة ، والقواعد التنفيذية هلا هـ 2/11/1423
 

  :واخلمسوناملادة الرابعة 
 هـ. 1444الالئحة اعتبار  من اتريخ بداية العام الدراسي ي عمل هبذه 
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 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:
 وزن التقدير 

 ( 4من)
 وزن التقدير 

 ( 5من )
 الرمز
 ابلعريب

الرمز  
 الدرجة املئوية  التقدير ابإلجنليزية التقدير ابلعريب ابإلجنليزية

 Exceptional 95-100 ممتاز مرتفع  +A أ+ 5,0 4,0
 95إىل أقل من  Excellent 90 ممتاز A أ 4,75 3,75
 90إىل أقل من  Superior 85 جيد جدا  مرتفع  +B ب+ 4,5 3,5
 85إىل أقل من  Very Good 80 جيد جدا   B ب 4,0 3,0
 80إىل أقل من  Above Average 75 جيد مرتفع  +C ج+ 3,5 2,5
 75إىل أقل من  Good 70 جيد C ج 3,0 2,0
 70إىل أقل من  High Pass 65 مقبول مرتفع  +D د+  2,5 1,5
 65إىل أقل من  Pass 60 مقبول  D د ,2 1,0
 60أقل من  Fail راسب F ه 1,0 
 - In-Progress مستمر IP م - -
 - In-Complete غري مكتمل  IC ل - -

 - Denile حمروم DN ح 1,0 

 وأكثر  No grade-Pass 60 انجح دون درجة  NP ند - -

 60أقل من  No grade-Fail راسب دون درجة  NF هد  - -

 - Withdrewn منسحب بعذر  W ع - -

 - Exemption معفي  E عف - -
 

 (1امللحق )


